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PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 
 

z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 10 marca 2017 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 15 osób 
 

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu. 
 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński              - Wójt Gminy  

2. Pani Teresa Lipska                   - Sekretarz Gminy 

3. Pani Anna Królikowska           - Skarbnik Gminy 

4. Pani Elżbieta Kuchta               - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

5. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 

do nin. protokołu 
6. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

 z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 3 lutego 2017 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu 

przez Gminę Somianka. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2017 rok. 
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18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 10.04 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 13  radnych – brak 

radnych: J. Kamińskiego i B. Sucheckiej), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji 

jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXXII zwyczajnej 

sesji (zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. 

Poinformował, że w zawiadomieniu wystąpił błąd w numeracji: po punkcie 10, występuje 

punkt 8, a prawidłowo powinien mieć nr 11 co w efekcie daje nam 20 punków do zrealizowania. 

Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji: 

 W punkcie  18 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym; 

 W punkcie  19 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

Zgłoszony wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym przez radnych jednogłośnie: 

13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. Po przyjęciu wniosku porządek 

sesji zawiera 22 punkty. 

 

Uwzględniając przyjętą zmianę Rada Gminy prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołów: 

 z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 3 lutego 2017 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Somianka na lata 2017-2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy 

Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Somianka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
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w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu 

przez Gminę Somianka. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.    

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2017 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Somianka jest organem prowadzącym. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

21. Wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

W sprawie wniosków/interpelacji głos zabrała:  

Radna H. Główczyk – w imieniu mieszkańców Sołectw: Somianka Zaszosie i Somianka-

Parcele dziękuję za wycinkę drzew przy drodze krajowej Nr 62 od skrzyżowania w kierunku 

Państwa Ruszczak pod budowę chodnika. Ponadto pragnę zgłosić następujące zapytania: 
 

1) Co dziś i na teraz dzieje się w sprawie odcinka drogi od krajówki do Michalina. Chodzi 

o mały odcinek drogi przy tzw. Starej Gminie. Na sesji w listopadzie 2016r. został 

zgłoszony wniosek o wyasfaltowanie w/w kawałka drogi. W miesiącu styczniu br. 

otrzymałam pisemną odpowiedź, w której jest napisane, że wniosek nie został ujęty 

w planie budżety Gminy na 2017 rok, ale będzie rozpatrywany ponownie w trakcie 

realizacji w/w budżetu i będą prowadzone starania w celu jego realizacji;    
 

2) Sołtys wsi i mieszkańcy Sołectwa Somianka-Parcele chcieliby wiedzieć, co dzieje się 

w sprawie chodnika w Alei. Na moje pytanie w tej sprawie skierowane do radnego 

powiatowego otrzymałam odpowiedź (po telefonicznej rozmowie radnego ze Starostą), 

że w budżecie Powiatu na ten cel nie zostały zabezpieczone żadne środki. Drzewa 

zostały ponumerowane i sprawa stanęła. Chodziłyśmy z Panią Sołtys wokół tej sprawy 

ale otrzymałyśmy odpowiedź, że mieszkańcy nie są stroną w sprawie lecz Gmina 

i Powiat; 
 

3) Nieprzyjemne zapachy ze studzienki kanalizacyjnej przy Ośrodku Zdrowia i na 

parkingu przy kościele. Są takie dni, że te zapachy są bardzo uciążliwe. Coś trzeba 

z tym zrobić.   

 

Innych interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 
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Na salę obrad przybyli radni: J. Kamiński  i B. Suchecka – stan 15 radnych. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).  

 

Radny L. Kozon – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Somianka: o którą drogę chodzi? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – o drogę w Somiance od tzw. Starej Poczty do drogi krajowej 

Nr 62.  Jest to docinek ok. 600 mb i szer. 5 m. 

 

Radny L.Kozon – ale tam planowana jest budowa wodociągu. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, ale raczej obok. 

 

Innych pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Do punktu 5 

porządku obrad 

 

 Zmian do protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 

2016 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXX/16 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

 Zmian do protokołu z XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 3 lutego 

2017 r. nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XXXIN/17 został przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 -7 

porządku obrad 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2023 oraz proponowanych 

zmian budżetowych na 2017 r.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017-2023 stanowiącą zał. nr 5 do nin. 

protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/187/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

Uchwały budżetowej Nr XXX/177/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. 

stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/188/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński omawiając projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego poinformował, że jest ona efektem 

zmiany ustawy o systemie oświaty. Od 1 września 2017r. przestają funkcjonować gimnazja 

a szkoły podstawowe będą 8-klasowe. Przewiduje się 3 szkoły prowadzone przez gminę: 

w Somiance, Ulasku i Woli Mystkowskiej. Ustawa przewiduje szkoły filialne 1-4 ale w naszej 

Gminie się tego nie przewiduje. Zmiany ustawowe rodzą pewne problemy np. lokalowe. 

Zaplecze lokalowe w Somiance i Woli Mystkowskiej nie będzie wykorzystane natomiast 

w Ulasku być może będzie prowadzone nauczanie dwuzmianowe. W dniu dzisiejszym 

przedstawiony został II projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przez to, że ustawa jest procedowana w takim 

tempie to nawet Kuratorium nie daje nam pewności, że przedstawiony projekt będzie 

prawidłowy. Załącznik Nr 3 do uchwały przedstawia wykaz 6 szkół 8-klasowych 

funkcjonujących na terenie naszej gminy.  

 

Projekty uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego stanowią zał. nr 7-8 do nin. protokołu z czego: I projekt stanowi zał. nr 7 

a II projekt stanowi zał. nr 8.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stanowiącą zał. nr 9 do 

nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/189/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Salę obrad opuścił radny R. Rakowski – stan  14 radnych. 

 

Do punktu 9 - 11 

porządku obrad 

 

Uzasadnienia do podejmowanych uchwał w sprawach: 

 ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Somianka, 

 zatwierdzania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 
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 ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

przedstawiła Sekretarz Gminy T. Lipska. 

 

Regulamin – dostosowanie do nowej sytuacji. Sprawa wynika z likwidacji Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. Określa przejęcie obowiązków przez Gminę, oraz warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. To są najistotniejsze zmiany zaproponowane do zmiany 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka. 

 

Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki – stawki nie ulegają zmianie w stosunku do dotychczas 

obowiązujących i przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena netto 

(zł) 

Cena brutto - VAT 8% 

(zł) 

I. 

Cena za dostarczanie wody za 1 m3 2,55 2,75 

Opłata abonamentowa za dostarczanie 

wody – za jeden kwartał 
7,50 8,10 

II. Cena za odprowadzanie ścieków za 1m3 6,20 6,70 

 

Mija okres obowiązywania uchwały stąd konieczność podjęcia nowej w w/w sprawie. Stawki 

ustala się na okres 18 miesięcy a nie jak dotychczas na jeden rok kalendarzowy. Jesteśmy nową 

firmą i stąd propozycja wydłużenia okresu.     

 

Dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata do 1m3 ścieków komunalnych 

odprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup 

dostawców wynosi – 2,78 zł + VAT.  Pobiera się od dostawców opłaty za odprowadzanie 

ścieków, w wysokości pomniejszonej o stawkę dopłat. Podobnie jak w przypadku poprzedniej 

uchwały proponuje się jej podjęcie na okres 18 miesięcy.  

 

Pytań ani uwag do przedstawionych przez Sekretarz Gminy uzasadnień do podejmowanych 

uchwał  nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka 

stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/190/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 10 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzania 

cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/191/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 11 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia dopłat 

do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącą zał. nr 12 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/192/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa dotyczy miejscowości Somianka i Somianka-Parcele. Dotychczas 

inkasentem opłaty targowej był Zakład Gospodarki Komunalnej. Po jego likwidacji, 

od 1 kwietnia br. proponuje się tę sama osobę, która dotychczas dokonywała poboru opłaty jako 

pracownika ZGK a od 1 kwietnia br. jako pracownika Urzędu Gminy Somianka. 
  
Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – czy ta opłata będzie pobierana w niedzielę 

i święta? Proponowana osoba nie jest mieszkańcem ani Somianki ani Somianki-Parcele. 

 

Odp. Sekretarz Gminy T. Lipska – tak. Wcześniej inkasentami byli sołtysi, ale niewielu było 

chętnych do wykonywania tej funkcji. 

 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej w sprawie 

opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa stanowiącą zał. nr 13 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/193/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 13 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – proponowana zmiana uchwały w sprawie warunków i trybu 

wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka polega na tym, że z dotacji nie będzie 

możliwe finansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu transferu zawodnika z innego 

klubu sportowego. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej w sprawie 

warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka stanowiącą zał. nr 14 

do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/194/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 
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Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska  - ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość wyodrębnienia 

środków finansowych na w/w fundusz. Jeśli taka uchwała zostałaby podjęta przez Radę Gminy 

wówczas nie podejmuje się uchwały w tej sprawie aż do jej uchylenia. Jeśli natomiast fundusz 

sołecki nie zostanie wyodrębniony, wówczas uchwałę Rada Gminy podejmuje corocznie. 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego został przygotowany w dwóch wersjach:  

 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu, 

  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu. 

Decyzja należy do Rady Gminy.   
 

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

 

O godz. 10:55 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 min przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 11:21 w obecności 15 radnych. 

 

Po przerwie w sprawie funduszu sołeckiego pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie funduszu 

sołeckiego (nie wyrażenia zgody na jego wyodrębnienie) stanowiącą zał. nr 16 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/195/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie 

uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

informując o tym, że Program uchwalany jest corocznie. Określa cele i zadania w zakresie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej 

gminy. Na realizację Programu zaplanowano kwotę 55.000 zł. Najwięcej problemów dostarcza 

nam odławianie bezpańskich psów i na ten cel najwięcej środków trzeba wydatkować. 

Następnie przedstawił zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Somianka                        

w 2017 roku, z uwzględnieniem środków finansowych – informacje zawarte w załączniku do 

Programu. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności stanowiącą 

zał. nr 17 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/196/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 



9 

 

Z sali obrad wyszedł radny B. Gajewski – stan 14 radnych. 

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – przyjęcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy 

Somianka według uzgodnień ogranicza się do następujących zadań: 
 

 wykaszanie poboczy, 

 odkrzaczanie, 

 zbieranie śmieci, 

 ugniatanie piasku przy krawężnikach. 
 

Te zadania planujemy wykonywać współpracując ze skazanymi. Na zwiększenie środków 

raczej liczyć nie możemy. Rada Gminy albo podejmuje decyzję o przejęciu zadań albo 

wykonujemy je we własnym zakresie. Inne zadania tj.: dożwirowanie, równanie, wycinanie 

gałęzi, łatanie dziur – ma wykonywać powiat. Szczegóły zostaną określone  w zawartym 

porozumieniu. 

 

Radny L. Kozon – uchwała obejmuje okres od 1.04.2017r. do 31.12.2017r. Jeśli spadnie śnieg, 

to będziemy odśnieżać? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – przyjmujemy zadania tylko w zakresie letniego utrzymania. 

Od 2 lat nie przyjmujemy zimowego utrzymania. 

 

Radny L. Kozon – dobrze byłoby, żeby w porozumieniu zostało to zawarte. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – przyjmujemy tylko letnie utrzymanie a konkretnie:  

 wykaszanie poboczy, 

 odkrzaczanie, 

 zbieranie śmieci, 

 ugniatanie piasku przy krawężnikach. 

 

Radny L. Kozon – jaką kwotę powiat nam proponuje na ten cel? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ponad 20.000 zł. 

 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przejęcia od 

Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy 

Somianka stanowiącą zał. nr 18 do nin. protokołu. 

 

W trakcie czytania uchwały na salę powrócił radny B. Gajewski – stan 15 radnych. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/197/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że na wspólnych  posiedzeniach 



10 

 

komisji w dniu 3 lutego 2017r. i 7 marca 2017r. były omawiane plany pracy poszczególnych 

komisji stałych Rady Gminy. Zostały przedstawione i zaakceptowane.  

 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. .  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 2017 rok stanowiącą zał. nr 19 do 

nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/198/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 18 - 19 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – ani kryteria postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem 

prowadzącym ani kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Somianka w stosunku do roku ubiegłego nie zmieniły się. Zmieniła 

się podstawa prawna bo zmieniona została ustawa.  

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych musi odbyć się według kryteriów 

przyjętych przez Radę Gminy.   

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem 

prowadzącym stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/199/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXII/200/17 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone w punkcie 3. przez radną H. Główczyk udzielił 

Wójt Gminy A. Żołyński: 

 

Przebudowa drogi od Michalina do Somianki Strugi – jest to droga powiatowa. Chciałbym, 
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żeby powiat złożył wniosek na 2018 rok o przebudowę całego odcinka. Wstępnie rozmawiałem 

ze Starostą ale otrzymałem odpowiedź, że decyzja zależna jest od Rady Powiatu. 

 

Aleja w Somiance-Parcele, budowa chodnika – wiem mniej od Pani. Wiem, że Wicestarosta 

umówiony był z dendrologiem na ocenę stanu drzew rosnących w alei. Dwa drzewa zostały 

przeznaczone do wycinki, a co z resztą? Budowa chodnika – my będziemy rozpatrywać kwestię 

dofinansowania. Istnieje problem, w którym miejscu wybudować chodnik. Za linią drzew 

inwestycja nie jest możliwa do zrealizowania bo nie ma zabezpieczenia pasa drogowego. 

Sprawa wgląda inaczej niż w Kręgach. Tam można było wybudować chodnik za linią drzew 

bo teren nie jest zabudowany. Sprawa budowy chodnika w alei nadal jest aktualna, będą 

prowadzone rozmowy. 

 

Nieprzyjemne zapachy ze studzienek kanalizacyjnych – będę rozmawiał z pracownikami 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nie wyobrażam sobie jak można pozbyć się zapachów skoro 

są tam przepompownie ścieków. Zapewne lokalizacja jest niewłaściwa. Wiadomo w tych 

studzienkach płyną ścieki. Mówiliśmy o założeniu dekli z filtrami węglowymi. Będę rozmawiał 

i tę sprawę wyjaśnię. Informację przekażę na następnej sesji Rady Gminy. 

 

Wycinka drzew w Somiance przy krajówce – dokonano wycinki drzew a teren zostanie 

utwardzony i wysypany destruktem. Będzie można spokojnie przejść. Problem dojścia do 

nieruchomości Państwa Ruszczak zostanie rozwiązany.  

 

Radna H. Główczyk – ja jeszcze mówiłam o studzience przy kościele. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – chodzi o studzienkę deszczową. W 2014 roku 

nieporozumieniem było podłączenie jej do sieci kanalizacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – trzeba założyć syfon. 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – tam jest parking. Trzeba zdjąć kostkę, to już zadanie inwestycyjne. 

Rada Gminy musi podjąć decyzję. 

 

Do punktu 21 

porządku obrad 

 

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy: 

 

 Fundusz sołecki 

Sołtys Sołectwa Kręgi B. Szczerba – jaką kwotę stanowi fundusz sołecki i na co jest ona 

wykorzystywana? 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – sprawa rozstrzygana jest corocznie. Fundusz sołecki określany 

jest procentowo z bieżących wydatków budżetu gminy. Dotychczas wynosił on ok. 300 tys. zł. 

Po wejściu w życie ustawy dotyczącej wypłaty zasiłków z Programu 500+, kwota wzrosła 

i stanowi ok. 500 tys. zł. Gdybyśmy dokonali podziału środków na poszczególne sołectwa 

w ramach wyodrębnienia funduszu sołeckiego to skutkiem tego byłoby np. niewykonanie 

którejś z dróg bądź innej inwestycji. Procedura jest taka: Rada Gminy decyduje 

o wyodrębnieniu funduszu i gdyby ten fundusz został wyodrębniony, wówczas zebranie 

sołeckie decyduje na co te środki zostaną wydatkowane. Zadanie musi mieścić się w katalogu 

zadań własnych gminy. Następnie zadanie zostaje zgłoszone do wójta, wójt ogłasza przetarg  

i realizuje zadanie. To nie jest tak, że określoną kwotę przelewamy sołtysowi i sołtys decyduje 
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na co wydatkować. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego powoduje rozdrobnienie środków 

finansowych gminy. 

 

 Droga w Michalinie 

Sołtys Sołectwa Michalin W. Czarnowska – pytam o najkrótszą drogę w Michalinie, odcinek 

z Michalina do drogi krajowej przy tzw. Starej Gminie. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – może uda nam się zrealizować to zadanie z dodatkowych robót. 

Muszą jednak ruszyć roboty drogowe. W informacji w punkcie 4 dzisiejszych obrad 

przedstawiłem ceny inwestycji drogowych po przetargu. Są one niższe od planowanych. 

Oszczędności zostaną również przeznaczone na inwestycje drogowe. Mamy tu jeszcze bardzo 

dużo do zrobienia. 

 

 Życzenia Wójta skierowane do Sołtysów z okazji zbliżającego się Ich święta. 

 

 Pomoc w udrożnienie przepustów w Celinowie 

Sołtys Sołectwa Celinowo Z. Kalinowski – zwracam się do p. Wójta o pomoc w udrożnieniu 

chociaż 2 przepustów w Celinowie. Wiem to zadanie dotyczy gminy Zatory ale jak Pan poprze 

naszą prośbę u Wójta Gminy Zatory to bardziej posłucha. Przy okazji proszę również o poparcie 

w sprawie drogi. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – my możemy decydować o drodze należącej do naszej gminy. 

Można byłoby przejąć drogę ale tu potrzebna jest zgoda Rady Gminy Somianka. W naszej 

kompetencji jest budowa drogi gminnej i do sołtysa taka droga jest zaplanowana. 

 

 Poprawa stanu chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 62 

Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie E.D. Grześkiewicz – co zostało ustalone odnośnie naprawy 

chodnika przy krajówce. W chodniku są dziury i jest niebezpiecznie. 

 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – GDDKiA planuje generalną przebudowę ale to trochę może 

potrwać. Teraz zgłoszę wniosek o naprawę chodnika. 

 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano. 

 

Do punktu 22 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12:11 zamknął 

sesję wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy 

Somianka”. 

 

  

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

   Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy 


